
Magazyn Lekarza Okulisty 12 (2) 2018

102

WykryWanie stożka rogóWki  
W oparciu o mapoWanie grubości nabłonka

COrneaL epitheLiuM thiCkness Map  
in diagnosis of keratoconus
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Streszczenie 
Na  podstawie  przeglądu  piśmiennictwa  w  artyku- 

le  przedstawiono  wartość  diagnostyczną  mapowania  
grubości  nabłonka  rogówki  we  wczesnym  wykryciu 
stożka.  W  tej  niezapalnej,  degeneracyjnej  chorobie  
dochodzi  do  postępującego  ścieńczenia  całej  grubo- 
ści  rogówki,  obejmującej  zarówno  istotę  właściwą,  
jak  i  nabłonek.  U  pacjentów  ze  stożkiem  parametry  
nabłonka  charakteryzują  się  większą  zmiennością  niż  
w  przypadku  rogówek  zdrowych.  Uwagę  zwraca  rów-
nież  powtarzalny  i  charakterystyczny  przebieg  zmian  
w  nabłonku  rogówki  w  przypadku  wystąpienia  stoż- 
ka  −  nabłonek  staje  się  najcieńszy  w  kwadrancie  
dolnoskroniowym,  a  jego  cienką  część  centralną  ota- 
cza  obszar  o  większej  grubości.  Ma  to  szczególne  
znaczenie  w  przypadku  diagnostyki  stożków  w  po- 
czątkowych  stadiach,  kiedy  całkowita  grubość  rogów- 
ki  jest  nieznacznie  zmieniona,  natomiast  można  już  
zaobserwować  zmiany  na  poziomie  nabłonka.

Związane  jest  to  ze  zdolnością  komórek  nabłon- 
ka  do  migracji  i  kompensowaniem  nieregularności  
istoty  właściwej  −  dzięki  temu  zachowana  jest  gład- 
ka  i  symetryczna  powierzchnia  optyczna.  Zmiany  te 
można  uwidocznić  przy  pomocy  mapy  grubości  na- 
błonka.  Badanie  to  ma  większą  czułość  niż  pomiar  
całkowitej  grubości  rogówki,  co  sprawia,  że  stanowi 
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Summary
We  comprehensively  reviewed  the  available  lit- 

erature  for  the  diagnostic  value  of  corneal  epithelial  
thickness  mapping  in  the  early  diagnosis  of  kerato 
conus.  This  noninflammatory,  degenerative  disorder  
is  associated  with  progressive  corneal  thinning  in- 
volving  its  stroma  and  epithelium.  In  patients  with  
keratoconus,  the  variability  of  epithelial  parameters  
is  higher  than  in  healthy  corneas.  It  has  to  be  
emphasized  that  changes  of  corneal  epithelium  are  
repeatable  and  typical  in  such  patients.  Epithelium  
becomes  the  thinnest  in  the  inferotemporal  quadrant,  
and  an  annulus  of  a  thick  epithelium  surrounds  
the  thinner  area.  It  helps  in  diagnosing  the  early  
stages  of  keratoconus  when  the  total  corneal  thick- 
ness  is  only  slightly  changed,  while  the  epithelial  
alterations  can  be  well  observed. 

This  phenomenon  is  associated  with  the  ability  
of  epithelial  cells  to  migrate  and  compensate  the  
irregularity  of  the  stromal  layer,  which  results  in  
a  smooth  and  uniform  optic  surface.  The  epithelial  
thickness  mapping  can  visualize  its  changes.  This  
test  is  more  sensitive  than  the  measurement  of  total  
corneal  thickness.  Thus,  it  is  a  valuable  diagnostic  
tool  in  early  recognition  and  further  evaluation  of  
keratoconus. 
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cenne  narzędzie  diagnostyczne  umożliwiające  wcze- 
sne  rozpoznanie  stożka  i  ocenę  jego  progresji.

Należy  podkreślić,  że  badanie  grubości  nabłonka  
rogówki  może  wspomóc  właściwą  kwalifikację  pa- 
cjentów  do  zabiegów  chirurgii  refrakcyjnej  rogówki, 
gdyż  stożek  jest  bezwzględnym  przeciwwskazaniem  
do  jego  wykonania.

Furthermore,  the  epithelial  thickness  mapping  
may  enable  the  appropriate  selection  of  patients  
for  refractive  surgery,  since  keratoconus  is  a  definite  
contraindication  to  the  procedure.
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